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Datum 1 1* SEP ?009
Onderwerp Advies over Deltawet

Geachte voorzitter,

De voorbereiding van de Deltawet Waterveiligheid en zoetwatervoorziening is

inmiddels zo ver gevorderd dat het concept verspreid is voor consultatie en

advies. In dat verband vraag ik ook graag uw commissie om advies. Hiertoe is

een gesprek gepland tussen enkele leden van uw commissie en mij op 23

september om 11 uur. Het concept wetsvoorstel met memorie van toelichting
treft u hierbij aan.

Het kabinet hecht grote waarde aan de spoedige totstandkoming van de Deltawet,
die de juridische basis geeft voor het Deltaprogramma. De Ministeriële Stuurgroep
Deltacommissie, de MSD, heeft de voorbereiding van het wetsvoorstel begeleid.

In de MSD is uitvoerig gesproken over de keuzes rond de Deltaregisseur, het
Deltaprogramma en de bekostiging daarvan.

Het wetsvoorstel zoals dat nu voorligt, weerspiegelt de uitkomsten van die

discussies. Het bevat de juridische basis voor het Deltaprogramma, de

bekostiging via een op te richten Deltafonds en de aanstelling van een

Deltaregisseur.

De aanpak die gevolgd gaat worden, is in meerdere opzichten nieuw. Met name

de figuur van de Deltaregisseur is een nieuw element in het waterbeheer. De

invulling van de rol en taken van de Deltaregisseur wordt dan ook met
belangstelling gevolgd, zowel in de politiek als door de bij het waterbeheer
betrokken overheden en belangengroepen.
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Met de Deltawet beoogt het kabinet een solide basis te bieden voor de uiWoering venwDcw-200e/1068

van de maatregelen, die over een langere termijn nodig zijn voor de

waterveiligheid en zoetwatervoorziening van ons land. Graag zou ik met u van
gedachten wisselen over de keuzes die daarbij gemaakt zijn, de verdere
uitwerking die nog volgen moet, en de aandachtspunten die uw commissie daarbij
wellicht signaleert.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

1( l-l- (n--
J.C. Huizinga-Heringa
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